
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент праці та соціального захисту насеення
Миколаївської міської ради
Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради від О,&  
.2018 року № 8 1  / $ 0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000______________  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради______________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000______________  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради______________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0817360______________  _______________  Виконання інвестиційних проектів______________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 120,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

I Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456Л/І.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. № 2246 - VIII, зі змінами.
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. № 966 -IV
5. Постанова кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
6.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання"
7. Наказ Міністерства фінансівУкраїни від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
8. Рішення міської ради від 04.10.06 р. № 6/22 "Про створення Міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення"
9. Рішення Миколаївської міської ради від 29.09.2016 "Про затверждення Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
10. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/10, зі змінами та доповненями
I I  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018р. № 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій "
12. Розпорядження міського голови від 27.07.2018р.№214р

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального 
захисту населення______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№зУп КП Ш к М Б к  ' Назва підпрограми

1 0817363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінаінсування бкзджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 .........2......... І 4 5 6 7

1 0817363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного 
розвитку окремих територій

0,000 120,000 120,000

0817363 0490 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 120,000 120,000



Усього) 120,000| 120,000|

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:____________________________________  (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

... ............ "™ ---------- " .................. " і ........ 2 5 4 5
Регіональні цільові програми - всього

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№  з/п КПКВК Показники
Одниця 
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 5 4 5 ” 5

Підпрограма 1 Підпрограма ' Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

Завдання 1 Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
затрат
продукту

і — іІ 0817363 І|Кількість одиниць придбаного обладнання |од. [рахунок, накладна 7,000

ефективності
.........1 1І 0817363 ІІ Середні витрати на придбання 1 обладнання тис.грн розрахунок 17,143

якості
1 0817363 |економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбанного обладнання тис.грн (розрахунок 0,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту (3) Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

Разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом 

........'

загальний
фонд

спеціальний
фонд

Разом

і
_ ....... .. ...... ........ ............... ...- .....

3 4 5 7 8 10 11 13

1

Кошти що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

0817363 0 0 0 0 120,000 120,000 0 120,000 120,000

Субвенція державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо 
соціально- економічного 

розвитку окремих територій

І , Л  С у л - К  УСЬОГО: І ]

1 Код функціоу
2 Пункт 11 
Ъ Прогноз Е

Заступ щшМіректі 
захисгп^пдсе\ення

П О Г О Д Ж У Й ;

ування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, 
ісцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізаціюдувестиційних проектів (програм).

/ Р  Директор деі 
міської ради

(підпис)

Василенко С.М.
(ініціали та прізвище)

Святелик В. Є
(ініціали та прізвище)




